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Busty Petite vagina

Karbantartás

Mindegyik maszturbátor karbantartása igényesebb. Játék után alaposan öblítse
ki a hüvelyt és hagyja megszáradni. Javasoljuk, hogy időnként púderezd be,
hogy még mindig olyan puha és finom legyen, mint az ismerkedés elején. Por
minden üldöző partnere, mert hajlamos a penészképződésre.

Ne tegye ki a készüléket 50 °C feletti magas hőmérsékletnek. Ne forralja fel, ne
szárítsa a játékot a sütőben, és ne hagyja forró autóban vagy radiátoron. Kárt
tenne magának.

Vízállóság

A mesterséges hüvely szeret a vízben lebegni. Ezért könnyedén magaddal viheted a fürdőbe vagy a tóhoz.

Design és alak

Busty Petite egy szexi homokóra női testre hasonlít. Mérete tökéletesen illeszkedik a kézbe. Kicsinek látszik a
hasítéka, de nagyon rugalmas, így a jól tömött ágyékkal rendelkező férfiakat is elbírja. A másik végén talál egy lyukat
a pénisz áthaladásához.

Anyag

Busty Petite TPR anyagból készült. Ez simává, puhává és rugalmassá teszi. A mesterséges hüvelyű játékok egy igazi
nővel való forró szexre emlékeztetnek.

Szín

A lágy rózsaszín szín erősen emlékeztetni fog egy elkényeztetett női testre, amely egyetlen…

Méretek

Főleg azért szeretjük a hüvely méretét, mert tökéletesen illeszkedik a kézbe. Ezen kívül nagyon rugalmas, így nyílása
alkalmazkodik a pénisz méretéhez.

Teljes hossza: 12 cm
Használható hossz: 12 cm (nyomásszabályozó furat a végén)
Bejárati nyílás átmérője: 1,3-4,5 cm
Végfurat átmérője: 5mm-1,5cm
Mellkasi szélesség: 7 cm
Derékbőség: 4,3 cm
Csípő szélessége: 6,7 cm
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